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La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad
Pública es va fundar el 9 de febrer del 2000. El 2020 és una entitat amb 162
socis que representa més de 800 espais d’exhibició escènica de titularitat
pública.
Al llarg d’aquests vint anys, La Red ha esdevingut un instrument fonamental
per promoure l’acció en el terreny de les Arts Escèniques i ha estat un factor
clau en l’enfortiment de tot el sistema, atesa la tracció econòmica que generen
els teatres públics en l’activitat escènica a tot l’Estat.
La Red ha facilitat la comunicació i col·laboració entre els seus socis i amb el
sector; ha propiciat espais d’informació, recerca i formació, ha generat marcs
per al debat i la reflexió sobre els problemes estratègics de les AE i ha contribuït
a millorar l’accés de la ciutadania a aquest àmbit de la cultura.
Per tot això, els socis de La Red i els professionals que les representen
considerem que vint anys després de la nostra constitució com a associació,
amb l’experiència acumulada i el coneixement col·lectiu atresorat, hem
d’expressar públicament la nostra visió dels elements fonamentals perquè
els teatres públics puguin afrontar en els propers anys els reptes i garantir
així l’accés de la ciutadania a la cultura en general i a les Arts Escèniques en
particular.

En aquest sentit MANIFESTEM:
1.- Que les Arts Escèniques són un bé d’interès general l’accessibilitat de les
quals, en igualtat de condicions per al conjunt de la ciutadania, s’ha de garantir
per part dels poders públics, com passa amb l’educació.
2.- Que, avui i en el futur, l’accés universal a les AE de qualitat només es podrà
garantir si el nostre model s’orienta al desenvolupament de projectes culturals
ambiciosos i impulsats des de, per i per a les comunitats en què treballem.
3.- Que els models europeus més reeixits en aquest terreny ens mostren que
hem de caminar cap a un model d’organitzacions amb àmplia autonomia,
presència de la societat civil en els seus òrgans de decisió i governats segons
un codi de bones pràctiques.
4.- Que la mateixa experiència europea ens ensenya que els projectes de les
AE s’han de desenvolupar amb uns horitzons de gestió a mitjà i llarg termini
perquè aquesta és una condició sine qua non per assolir uns resultats sòlids
de gestió.
5.- Que gestionem béns i serveis culturals de naturalesa artesanal poc
assimilables a l’activitat econòmica ordinària que s’orienta al benefici econòmic.
6.- Que és preocupant observar que, en els darrers anys, el desenvolupament
legislatiu s’ha anat oblidant gradualment d’aquesta singularitat i ha anat
assimilant la producció artística i la seva exhibició a qualsevol altre sector,
cosa que ha provocat de facto un augment de la precarietat en tot el sistema.
7.- Que és urgent reconsiderar globalment les polítiques sobre el sector
i l’adequació del marc normatiu a la seva singularitat com a condicions
imprescindibles per protegir i fomentar una activitat que és clau per a
l’homologació del nostre país a les polítiques culturals europees.
8.- Que les AE han de ser un bé cultural protegit també en termes fiscals, com
ho són els llibres, i per això reclamem per a les contractacions d’espectacles
al nostre país un IVA reduït com a mesura efectiva de protecció i foment de
les AE.
9.- Que hem de protegir i fomentar l’excel·lència cultural. És el nostre deure
fomentar l’accés universal de la ciutadania a les AE des de la concepció de la
nostra feina com un servei públic guiat per objectius socials i culturals.

10.- Que els criteris d’avaluació de l’eficàcia de la nostra gestió no poden ni han
de situar-se únicament en paràmetres econòmics.
11.- Que som conscients dels grans reptes del nostre temps. En aquest sentit,
hem de situar la inclusió i la igualtat com a eixos transversals en totes les
activitats dels teatres públics com a drets bàsics de la ciutadania a la qual
servim.
12.- Que aspirem al fet que el gaudi artístic sigui un motor de canvi i
transformació social en la mesura que contribueix a la formació d’una
ciutadania activa i crítica. Hem d’orientar el nostre treball al diàleg social sobre
els valors, les aspiracions i els reptes de la ciutadania.
13.- Que hem de facilitar els processos creatius, tasca per a la qual caldrà
disposar de recursos específics i suficients.
14.- Que la faceta educativa s’ha d’incorporar com un àmbit permanent i
estratègic en la gestió dels espais públics de les AE. Així, la relació estreta
amb el sistema educatiu, la incorporació de programes de mediació artística i
la transversalitat de l’acció educativa seran àmbits fonamentals en els propers
anys.
15.- Que la professionalitat qualificada i la formació contínua són peces
fonamentals de la gestió tècnica, comunicativa i administrativa dels nostres
espais, on el principal capital és l’humà.
16.- Que a través dels espectacles recomanats per La Red es donarà suport
als teatres públics per a una millor programació artística i segons les noves
demandes de la societat.
17.- Que La Red continuarà fomentant una interlocució contínua i organitzada
entre els diversos agents de les AE, facilitarà alhora el desenvolupament del
sector i tindrà un paper de centralitat en l’ecosistema escènic espanyol.
18.- Que com a espais escènics públics ens pronunciem com a lloc de trobada
i intercanvi de coneixements i experiències, tant en l’àmbit local, nacional
com internacional, tot promovent la internacionalització del sector i la nostra
presència en altres fòrums, especialment europeus i iberoamericans.
19.- Que hem d’adequar la nostra gestió a l’acompliment dels objectius de
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i divulgar-ne els continguts
i els valors sobre els quals se sustenten.
20.- Que La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de
Titularidad Pública impulsarà totes aquelles mesures, fòrums i programes
que contribueixin a desenvolupar les aspiracions assenyalades, amb la
manifestació de la seva disposició a compartir aquests objectius amb la resta
del teixit associatiu de les AE del nostre país, i sempre al servei de l’interès
públic que representem.

andalucía Gran Teatro Falla de Cádiz/ Gran Teatro de Córdoba/ Teatro Cervantes de Málaga / Teatro Alameda y Teatro Lope de Vega de Sevilla / Teatro Aud. Roquetas de Mar / Red Andaluza de Teatros Públicos
/ Teatro Municipal, Teatro Aud. y Festival de Teatro de El Ejido / Teatro
Alhambra de Granada / Teatro Cánovas de Málaga / Teatro Central de
Sevilla/ Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla / Auditorio Municipal de Lucena / Teatro El Silo de Pozoblanco / Auditorio Municipal
al Aire Libre “Finca el Portón” de Alhaurín de la Torre / C.C. Provincial
María Victoria Atencia de Málaga / Teatro Municipal de Écija aragón
Teatro Principal de Zaragoza / Auditorio Palacio de Congresos de Jaca
asturias uditorio C.C. Municipal de Cultura y Teatro Palacio Valdés
de Avilés / Teatro Campoamor de Oviedo / Teatro Jovellanos de Gijón
/ Teatro de la Laboral de Gijón / Auditorio Centro Niemeyer de Avilés/
Valey C.C. de Castrillón comunidad valenciana Teatro Principal
de Alicante / Palau de la Música y Congresos de Valencia / Teatro
Castelar de Elda / Teatro Chapí de Villena/ Dansa Valencia / Teatro
Arniches de Alicante / Circuit Cultural Valencià / Teatre Principal de
Valencia / Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna / Gran Teatro
de Elche / C.C. Salvador Miró de Ibi / Gran Teatre de Xátiva / Auditori
de Calpe - C.C. Jaume Pastor i Fluixà / Auditori Ribarroja / Mostra de
Teatre y Teatre Calderón de Alcoi / Paranimf de la Universitat Jaume I
de Castelló / C.C. de L’Alfàs del Pi / Auditori La Mutant y Teatre el Musical de Valencia / C.C. de Almassora / Teatro Municipal de Torrevieja
cantabria Palacio de Festivales de Cantabria castilla-la mancha Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real / Teatro Aud. de Cuenca /
Teatro de Rojas de Toledo / Teatro Palenque y Teatro Victoria de Talavera de la Reina / Teatro Buero Vallejo de Guadalajara / Consorcio
Cultural Albacete / Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha / Teatro Principal y Teatro Regio de Almansa / Auditorio Bolaños de Calatrava / Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro / Patio de Comedias de Torralba de Calatrava castilla y león
Teatro Principal de Burgos / Teatro Municipal Bergidum de Ponferrada
/ C.C. Palacio de la Audiencia de Soria / Teatro Juan Bravo de Segovia /
Teatro Calderón de la Barca de Valladolid / Red de Teatros de Castilla y León / Teatro Principal de Palencia / Auditorio Municipal de Medina del Campo / C. de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila
/ Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) / Teatro Casa de las
Artes de Laguna de Duero / Teatro Reina Sofía de Benavente / Teatro
Municipal de La Bañeza / Auditorio Ciudad de León cataluña Mercat
de les Flors / Teatre Municipal de Girona / Teatre-Aud. Sant Cugat /
Teatre Nacional de Catalunya / Oficina de Difusió Artística (Diputació de
Barcelona) / Teatre Lliure / Teatre Fortuny de Reus / Mercat de Música
Viva de Vic / Subdirecció General de Promoció Cultural (Generalitat de
Catalunya) / Teatre Municipal Alegría y Teatre Principal de Terrassa
/ Festival Int. Teatre i Animació y Auditori Atrium Viladecans ceuta
Teatro Aud. de Revellín comuniDad de madrid Teatro Salón Cervantes y Festival “Clásicos en Alcalá” de Alcalá de Henares/ Corral
de Comedias de Alcalá de Henares / Teatro Aud. Ciudad de Alcobendas /

Teatro Aud. Federico García Lorca de Getafe / Teatro Aud. Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes / Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid / Teatro José Monleón - C.C. José Saramago, Teatro Julián Besteiro, Teatro Rigoberta Menchú / Teatro Francisco Rabal de Pinto / C.C.
La Despernada de Villanueva de la Cañada / Teatro de la Abadía / Auditorio Pilar Bardem de Rivas / Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada
/ Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey / Teatro Federico
García Lorca de San Fernando de Henares / Teatro del Bosque de Móstoles / Auditorio Villa de Colmenar Viejo / C.C. Sanchinarro / Teatros
del Canal de Madrid / Teatro Circo Price de Madrid / C.C. Fernán Gómez
/ C.C. Conde Duque extremadura Teatro López de Ayala de Badajoz
/ Gran Teatro y Festival de Teatro Clásico de Cáceres / Festival Int.
de Teatro Clásico de Mérida / Red de Teatros de Extremadura / Teatro Nuevo Calderón de Montijo galicia Teatro Rosalía Castro de A
Coruña/ Rede Galega de Teatros e Auditorios AGADIC / Teatro Principal
de Ourense / Auditorio Municipal y Pazo da Cultura de Narón / Auditorio-Pazo de Congresos Municipal de Ourense / Teatro Jofre de Ferrol
/ Auditorio de Galicia / Teatro Principal de Santiago de Compostela /
Teatro Colón de A Coruña / Pazo da Cultura y Fest. das Nubebes de Pontevedra / Auditorio de Vigo / Auditorio y FIOT de Carballo baleares
Espai Cultural Can Ventosa / Teatre Principal de Maó / Auditorio de Cas
Serres / Palacio de Congresos, Teatro España y Fest. Barruguet de Teatro Familiar de Santa Eulària des Riu / Teatre Principal de Palma canarias Teatro Pérez Galdós y Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas/
Teatro Guimerá de Sta. Cruz de Tenerife / Circuito de Islas (Canarias)
de Música, Teatro y Danza / Teatro Cuyás de Las Palmas / Auditorio de
tenerife “Adán Martín” / Teatro Chico de Sta. Cruz de tenerife / Tenerife
Artes Escénicas / Teatro Leal de La Laguna / Auditorio Infanta Leonor
de Sta. Cruz de tenerife / Teatro Cruce de Culturas y Teatro Auditorio
Agüimes / Auditorio de Teror / Festival Int. de Arte en la Calle de Mueca
/ Teatro Guiniguada de Las Palmas / Auditorio Insular Fuerteventura /
C.C. de Carrizal Ingenio / TEMUDAS Fest de Las Palmas la rioja Teatro
Bretón de los Herreros de Logroño / Teatro Cervantes de Arnedo / C.C.
Deán Palacios - Teatro Ideal de Calahorra melilla Teatro Kursaal de
Melilla navarra Teatro Gayarre de Pamplona / Baluarte, Palacio de
Congresos y Auditorio de Navarra / Festival de Teatro Clásico de Olite
/ Circuito de Artes Escénicas de Navarra / Red de Teatros de Navarra
/ Barañáin Auditorioa país vasco Barakaldo Antzokia / C.C. Egia,
Principal Antzokia y Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / Serantes
Kultur Aretoa de Santurtzi / Principal Antzokia y Festival Int. de Teatro de Vitoria-Gasteiz / SAREA (Red Vasca de Teatros) / Muxikebarri de
Getxo / Social Antzokia de Basauri / Centro Kursaal de Donostia/ Kultur Leioa-Auditorium / Azkuna Zentroa de Bilbao / Coliseo Antzokia de
Eibar región de murcia Nuevo Teatro Circo de Cartagena / Auditorio
y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia / Teatro Concha Segura de Yecla / Teatro Circo, Teatro Romea y Teatro Bernal de Murcia /
Teatro Villa de Molina de Molina de Segura / Teatro Vico de Jumilla /
Palacio de Congresos ‘Infanta Doña Elena’ de Águilas

20 anys treballant en l’impuls
de les arts escèniques

7

15

15

1

6
3

14

2

13

24

6

13

22
9

19

18

1
1

Red
La

española

de Teatros,
Auditorios,
Circuitos y
Festivales
de titularidad pública

Oficina de coordinació
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